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vägledande

Juridiskt bindande

Helhetssyn på mark och vatten möjlig genom PBL

Marken ska vara lämplig för bebyggelse!



Det svenska systemet för planering och 

vägledning av beslut

Plan- och bygglag (PBL)

(kommunernas planmonopol)

Miljöbalken 3 och 4 kap

”hushållningsbestämmelserna”
+  Förordning 1998: 896

Prövning av ärenden t. ex sandtäkt

Miljöbalken, lag om kontinentalsockeln 

Översiktsplan
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Tillstånd och dispens får inte 

ges i strid med detaljplan

Statlig havsplan

(Vägledande)

För 

havsområden är 

havsplanen

Vägledande 

underlag till 

översiktsplanen



PBL

2 kap 5§ - allmänna intressen (kommunens ansvar)

Bebyggelse ska lokaliseras till mark som är lämpad för 
ändamålet med hänsyn till:

• Möjligheterna till att ordna trafik, vattenförsörjning 

och avlopp

• Möjligheterna att förebygga vattenföroreningar

• Risken för översvämningar och erosion



MKN i PBL

3 kap Översiktsplan

• 5§ pkt 3 av ÖP ska framgå hur kommunen avser 
att följa gällande MKN 

• 10§ pkt 3 Länsstyrelsens roll, samråd, verka för 
att MKN följs

• 16§ pkt 2 Länsstyrelsens roll, av 
granskningsyttrandet ska framgå om förslaget 
kan medverka till att en MKN inte följs

4 kap Detaljplan

• 14§ samråd 22§ granskning, Länsstyrelsens roll

11 kap Tillsyn över kommunala beslut

• 10§ Länsstyrelsens beslut om att överpröva eller 
ej (pkt 3)

• 11§ Länsstyrelsen kan upphäva 



Exempel på översiktsplanens vägledande funktion

MÖD P 6781-13 Förhandsbesked bygglov på jordbruksmark 
där kommunen sagt nej med stöd av översiktsplanen 

MÖD mål P1666-13 Förhandsbesked bygglov där kommunen 
sagt nej med stöd av översiktsplanen och andra dokument 
med hänsyn till markens lämplighet avseende översvämning 
och möjlighet att ordna avlopp

MÖD mål P 1446-14 Förhandsbesked bygglov där 
kommunen anser att nybyggnation ska prövas i detaljplan med 
hänsyn till risk för översvämning och riksintresse kustzon



Planeringsunderlag



Goda exempel



Exempel på aktiv planering 

för att skydda vatten

G1= Återskapa vattenmiljöer

G2= Klimatanpassningsyta 

som bör utvecklas till reservat

G3 = Sluttäckning av deponi 

+ säker dagvattenhantering

G7= Skog bör förbli orörd 

som strövområde



37. Kommunerna behöver, i samverkan med länsstyrelserna, 

utveckla vatten- och avloppsvattenplaner, särskilt i områden med 

vattenförekomster som inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, 

god ekologisk status, god kemisk status eller god kvantitativ status.

• Strategiskt viktig åtgärd i miljömålsarbetet

• En förutsättning för att flera andra åtgärder ska 

kunna bli effektiva (åtg 33,34,35,36)

• Vägledning i 12 punkter 

Gamla ÅP åtgärd 37= Kn nr 7 nu



ÅP 2016-2021 - tveksamheter

• LST 9 – vägledning till kommuner – prioritering av 

åtgärder på kommunal nivå kan göras utifrån aktuella 

regionala eller kommunala planeringsunderlag nej

• Kn 6 – ÖP roll som vägledande beskrivs otydligt

• Kn 8 – LOD ska väljas framför att bygga anläggningar 

nedströms i systemet för dagvattenrening Två 

olämpliga påståenden som inte stödjs av ”systemet” 

men också kan vara tveksamma för att lösa frågan på 

bästa sätt



Inspiration för vägledning till ÖP

• Inom område A krävs att ny bebyggelse är ansluten till 
kommunalt dricksvatten och spillvatten

• Inom område B ställs krav på hög skyddsnivå för enskilda avlopp

• Inom område C ska X  m3 utjämningsmagasin finnas innan 
bostadsområde Z kan byggas

• Inom grundvattenförekomst Y är det olämpligt med ny 
bebyggelse 

• I område D är bebyggelse olämplig med hänsyn till möjligheten 
att anordna avlopp

Områdena bör redovisas på karta!



LAV

MB 9 

kap

MB 11 

kap

PBL

Flera regelverk påverkar 

dagvattenhanteringen

Förståelse och acceptans för 

ansvarsfrågan kan vara en 

framgångsfaktor

Försäkringar

Jordabalken

Anläggningslagen

Skadeståndslagen

MB 7 

kap

MB

5 kap Hur?

Krav?

Var?

Dagvatten



Ansvarsfrågan-verksamhetsområde för dagvatten

Lokalt omhändertagande=enskilt ansvar på kvartersmark 

kan ske frivilligt!

Prop. 2005/06:78 s 43 är VA huvudman skyldig ta 

emot dagvatten oavsett kvalitet och kvantitet



PBL - skapa förutsättningar i plan 

• Viktigt att de åtgärder som behövs är förenliga med planen

• ”Tvingande” planbestämmelser kan användas i begränsad 
omfattning (framförallt utanför VA-område)

• Allmänna VA-anläggningar inom planområde (kommunal 
allmän platsmark)

• Allmänna VA-anläggningar utanför planområde

• Genomförandebeskrivning

Utanför PBL

• Exploateringsavtal
• Styr mot LOD med VA-taxor
• Medverkan av tillsynsmyndighet i planeringen viktig



Hur kan kommunen lösa dagvattenhanteringen?

• VA – planering är viktigt för kommuners interna dialog

• Tillgång till lämpliga och tillräckliga ytor på allmän platsmark

• Uppmuntra enskilda att ta ansvar (ej tvinga) t. ex genom att 

markera ytor i detaljplan och genom differentierade 

dagvattentaxor (t. ex Växjö)



Dagvatten utanför kommunens ansvarsområde

• Kommunen tar en risk – kan bli ansvarig om det visar sig att det 

finns ett behov 

• Krav kan delvis ställas i detaljplan

• Lämpligt att genomföra gemensamhetsanläggning enligt 

anläggningslagen



Planbestämmelser i detaljplan

• Reservera mark för dagvattenanläggningar (4 kap 5§ pkt 2 

och 3, 18§ pkt 3)

• Villkorat bygglov avseende avloppsanläggning som 
kommunen inte skall vara huvudman för (4 kap 14§ pkt 1)

• Skyddsåtgärd för att motverka översvämning ( 4 kap 12§
pkt 1 alt som villkor för bygglov 4 kap 14§ pkt 4)

• Utformning av byggnadsverk och tomter (4 kap 16§ pkt 1) 
i syfte att ta hänsyn till grannar, motverka rötangrepp, 
behov att hushålla med vatten inom planområde

• Markytans utformning och höjdläge (4 kap 10§) i syfte att 
påverka miljön i planområdet



Exempel på domar som berör ansvarsfrågan

• MÖD P 2699-12 Burlöv

• P 5128-12 Staffanstorp

• MÖD M 2257-13 Stockholm

• MÖD M 9186-11 Tanumshede

• P 1783-15 Rättvik

Dagvatten anmäld verksamhet

MÖD M 5957-16



Situationer med olika ansvar: MB / PBL / LAV
vem har tillsyn och vem ska tillsyn riktas till?

• Kommunalt verksamhetsområde för dagvatten inom detaljplan 

(som kan ha skiftande möjligheter till genomförande)

• Kommunalt verksamhetsområde utanför detaljplan

• Enskilt ansvar inom detaljplan (inom kvartersmark respektive 

inom allmän platsmark)

• Enskilt ansvar utanför detaljplan

• Enskilt ansvar reglerat som gemensamhetsanläggning enligt 

anläggningslagen

• Dagvattnet blandas med processvatten (tillståndspliktig eller 

anmälningspliktig verksamhet inom VA områden)

• Dagvattnet blandas med spillvatten (kombinerade system)

• Dagvattnet blandas med dräneringsvatten



Reflektioner efter första planeringscykeln
Översiktsplanen är det viktigaste dokumentet för 
att hantera miljökvalitetsnormer och 
åtgärdsprogram

Ny bebyggelse och verksamheter går att hantera 
väl genom PBL

Kommunerna beskriver i de flesta fall frågan 
övergripande i ÖP

En utveckling har skett över tid vad gäller 
beskrivningar och hur planer påverkar MKN men 
förbättringspotential finns vad gäller 
detaljeringsgrad och alternativ

Möjlighet till reglering i detaljplan är begränsad –
viktigt att ÖP säkerställer markens lämplighet för 
planförslaget

Påverkan från den befintliga byggda miljön på 
vattenkvaliteten är svår att komma åt genom PBL  



Frågor?


